
2021 DÖNEMİ ALIM ESASLARI VE BAREM UYGULAMALARI 

 

1. Alım Esasları  

1.1. Rutubet oranı %13 üzerinde olan kuru üzümler satın alınmayacaktır 

1.2. Kurumumuza yapılacak ürün teslimatı sadece ürün sahipleri tarafından yapılacaktır. İnternet 

üzerinden randevu alırken de sistem bu hususta uyarı vermektedir. Söz konusu uygulamadan 

randevusu bulunan üreticiler öncelikle haberdar edilecek ve konu tüm alım noktalarında ürün 

sahiplerinin görebilecekleri şekilde ilan edilecektir. 

1.3. Eski yıl mahsulü ürünler kesinlikle alınmayacaktır. 

1.4. Otomatik boşaltma ve kasalama ünitesinin maksimum araç kaldırma kapasitesi brüt 15 ton 

olduğundan bu alım noktalarında üreticilerden her bir araç veya römork için net en fazla 10 

tonluk partiler halinde kuru üzüm alımı yapılacaktır.  

Ayrıca Salihli ve Alaşehir (Killik) alım noktalarında dökme olarak ürününü getirecek 

üreticiler için randevu sisteminde “Salihli ve Alaşehir(Killik) alım noktalarında otomatik 

boşaltma ve kasalama ünitesi ile dökme olarak çekirdeksiz kuru üzüm alımı yapılacaktır. Bu 

ünitenin maksimum araç kaldırma kapasitesi brüt 15 ton olduğundan her bir araç veya römork 

için net en fazla 10 tonluk partiler halinde kuru üzüm alımı yapılacaktır.” uyarısı mevcuttur.  

1.5. Alımlarda, her araçtan ürünü temsil eden numune alınacak ve analize tabi tutulacaktır.  

1.6. Çuvallı alımlarda her bir çuvalda maksimum 50 kg ürün olacaktır. Bu miktarın üzerinde olan 

çuvallar alıma tabi tutulmayacaktır.  

1.7. Çuvallı alımlarda kuru üzümlerin sık dokumalı yeni çuvallarda ve çuval ağızlarının dikili 

olması esastır. Un, şeker, gübre, yem, kıl ve bez torba vs. gibi kullanılmış ve iç içe geçirilmiş 

birden fazla çuvalla getirilen kuru üzümler alıma tabi tutulmayacaktır. 

1.8. Ticaret borsaları (spot piyasa) üzerinden alım yapılmayacaktır. 

1.9. Emanet alım yapılmayacaktır. 

1.10. Ürün sahiplerinden boşaltma ücreti alınmayacaktır.  

1.11. Üreticilerden yapılacak alımlarda borsa tescil ücreti Kurum tarafından karşılanacaktır. 

Vergi mükellefi olanlardan yapılacak alımlarda ise önceki yıllarda olduğu gibi borsa tescil ücreti 

kesilecektir. 

 

2. Barem Uygulamaları 

2.1. Canlı haşere (ambar zararlısı) ihtiva eden ürünler kesinlikle alınmayacaktır. 

2.2. Üzümün kendine has doğal kokusunun dışında gaz yağı, mazot, zift, naftalin, küf, deterjan, 

uygun olmayan bandırma yağı vb. maddelerin kokusunu ihtiva eden kuru üzümler satın 

alınmayacaktır. 

 

3. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 

3.1. 2021/22 dönemi çekirdeksiz kuru üzüm alımları, 2021 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı 

üreticilerden ÇKS’de kayıtlı miktar kadar alım yapılacaktır.  

3.2. İnternet bağlantısı olmayan alım merkezlerinde, üreticilerden ÇKS belgesi istenecek ve bu 

durum hazırlık aşamasında yöre üreticisine duyurulacaktır.  

3.3. ÇKS kayıt formu, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce onaylanmışsa ÇKS belgesi olarak 

değerlendirilecektir. 

3.4. Üreticiler tarafından ibraz edilen ÇKS belgesi, diğer kurumlardan gelen evrak olarak 

değerlendirilecektir. Bu süreçte üzerinde tahrifat yapılmış belgeye rastlanması durumunda 

formun işleme konulmaması ya da gerekli düzeltmenin ilgili kuruma yaptırılması, herhangi bir 

kuşku duyulması hâlinde ise gerekli kontrollerin yapılması sağlanacaktır.  

 


